
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๑๕๕๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ 

……………………………………… 
 
  เพ่ือให้การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์       
การบริหารและการพัฒนา หมู่เรียน ๕๘๔๒๗๐๑  หมู่เรียน ๖๑๔๒๗๐๑ และหมู่เรียน ๖๑๔๒๔๐๑      
จ านวน  ๘  คน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา    
๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและมติของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ขึ้น ในวันที่  ๑๓ – ๑๔  กันยายน ๒๕๖๓  ดังรายชื่อที่แนบมา
ท้ายค าสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 

ชื่อนักศึกษำระดับปริญญำเอกและชื่อกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
( แนบท้ำยค ำสั่งที่ ๑๕๕๒/๒๕๖๓ ) 

 
สอบวันอำทิตยท์ี่ ๑๓  กันยำยน ๒๕๖๓ 

ล ำดับที่ / เวลำสอบ ชื่อนักศึกษำและรหัสประจ ำตัว ชื่อกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
๑ พระพฤษณะ  อุ่นเรือน ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ๖๑๔๒๗๐๑๐๒ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
  ๖. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

๒ นางสาวธัญรดี  บุญปัน ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ๖๑๔๒๗๐๑๐๕ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ กรรมการ 
  ๖. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

๓ นายถวิล  จอมสืบ ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ๖๑๔๒๗๐๑๐๑ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
  ๖. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

๔ นางสาวสุกัญญา  แสงสนธิ ์ ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น. ๕๘๔๒๗๐๑๐๕ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ กรรมการ 
  ๖. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง กรรมการ 
  ๗. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ – 
ชื่อนักศึกษำระดับปริญญำเอกและนักศึกษำระดับปริญญำโท 

และชื่อกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
 

 
สอบวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ล ำดับที่ / เวลำสอบ ชื่อนักศึกษำและรหัสประจ ำตัว ชื่อกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
๑ นางสาวดวงพร  สว่างศร ี ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ๖๑๔๒๔๐๑๐๓ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
  ๕. ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง กรรมการและเลขานุการ 

๒ นางสาวพิกุล  อินไผ ่ ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. ๖๑๔๒๔๐๑๐๕ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
  ๖. ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง กรรมการและเลขานุการ 

๓ นางสาววิลาพัตร กาวิละพันธ ์ ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ๖๑๔๒๔๐๑๐๖ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔.รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ กรรมการ 
   ๕. ผศ.ดร.ประจักษ์  กึกก้อง กรรมการ 
  ๖. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

๔ นายทรรศิน สินธุระเวชญ ์ ๑.รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ ประธานกรรมการสอบ 
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ๖๐๔๒๗๐๑๐๕ ๒.ศ.ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๓.ผศ.ดร.เจรญิวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  ๔. รศ.ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ กรรมการ 
  ๕.รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย ์ กรรมการ 
  ๖. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
  ๗. ดร.เนาวรตัน์  นาคพงศ์ กรรมการ 
  ๘. ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส กรรมการและเลขานุการ 

 


